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  !لن نخرج من المنزل                   

  ممنوع      مسموح   

  الخروج لفترة قصيرةمسموح 

 .قرب من المنزلبال

 الى العمل يجب  وصولعند ال

 .قياس درجة حرارة الجسم

 تهشخص درجة حراردخول  ممنوع

  .(رجة مئويةد 38 -)تفوق ال مرتفعة

 

 خروج من المنزل لمساعدة ال مسموح

 نفسه. تدبيرشخص يعجز عن 

 

 زيارة المراكز التجارية ممنوع 

 .المجمعاتو

 مواد الغذائيةمسموح الخروج من المنزل للتزود بال، 

دوات االدوية واأل

 ،مثل) طبيةال

أجهزة نظارات او ال

 .(السمع

 

 ماكن األزيارة  ممنوع

 ،مثل) يةالترفيه

 (.اعممطالسينما وال
 

  مسموح الخروج من المنزل لتلقي

ة /زيارة الطبيب ،مثل) عالج طبي

 .(ة/او الممرض

 مغلقة. محالت التجاريةقسم من ال 

 ويةوالحي االحتياجات الضرورية المحالت لبيعفقط 

  ،مثل) مفتوحة

 المواد الغذائية

 (.دويةألوا

 الخروج من المنزل للتبرع بالدم مسموح.  

 

 

 

 

 نزهات المتالتجول في  ممنوع

 .العامة والحدائق
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     مسموح    

    

  ممنوع

 

 والجنازات في أماكن  ألعراسمشاركة بامسموح ال

بوجود عدد قليل من  ،مفتوحة

يجب الحفاظ على  الناس.

 بين األشخاص. كبيرةمسافة 

 

 

 

  الحفالتبالمشاركة ممنوع 

 ،مثل) المكتظة والمناسبات

 .(عراساأل

  للتوجه مسموح الخروج من المنزل

 .لمكتب الشؤون االجتماعية

 

 

 بعيدا عن  تجّولال ممنوع

  .المنزل

 

 

  مفتوحة،  بأماكنمسموح أداء الصالة

 يجب .عدد قليل من المصلين بوجود

ة بين كبيرالحفاظ على مسافة 

 .مصلّينال

 زيارة دور  ممنوع

العبادة لكافة الطوائف 

 ،الكنيس ،الدينية )مثل

 (الكنيسة والمسجد

 

  مسموح الخروج من

المنزل لالشتراك 

 او محكمة. ةبمظاهر

  مفضل عدم استخدام

 ،مثل) المواصالت العامة

 .(قطارالباص او ال

  مسموح الخروج من المنزل لنقل طفل

  منفصلين.بين والدين 

 راكب لسيارة اجرة  استخدام مسموح

. مرافق إضافي وجودبواحد أو 

في  الجلوس بجانب السائق ممنوع

 ان تكونيجب . المقعد االمامي

 . خالل السفر الشبابيك مفتوحة
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     مسموح    

 

 ممنوع   

 

 الجرائِد ،بالغذاءالخروج من المنزل للتزود  مسموح،  

 كهربائيةالجهز  األ

براد او ال ،مثل)

  ،(تلفزيونال

 ،(حاسوبالتلفون او ال ،مثل) تااالتاالأجهز  

 .للعالج البيتي ولوازم طبية أدوات

 

 عبر االنترنت او التلفون  مسموح بيع منتجات

 رسالها الى منزل الزبون. إو

  .وضع المنتج خارج منزل الزبونيجب 

 

 

  في سيارة واحدة اشخاصعدة  سفرممنوع. 

شخص واحد او شخصين يمكنهم السفر بسيارة  فقط

التزود  ،مثل) ألمر حيوي وضروري. واحدة وذلك

او تلقي عالج  غذائيةبمواد 

 (.طبي

 !نلتزم بيوتنا

 بين االشخاصنحافظ على مسافة كبير  

                      

 

 

  .ואינו מחליף אותו הבריאות המסמך הזה הוא הסבר בשפה פשוטה למסמך של משרד הערה:

   . له وزارة الصحة وال يُعتبر بدياًل  ملفمبسطة لمالحظة: هذا الملف يوفر شرح بلغة 

  .""עצירת התנועה במרחב הציבורי המסמך המקוריכדאי לקרוא את 

קלינאית תקשורת ומורישת נגישות השירות;  ,ושירה עזרא ,מומחית בהנגשה לשונית ,קרל-סיגל עוזיאלפישוט לשוני: ד"ר 

 .A.Mקלינאית תקשורת . ,סמלול: שירה חבושה

 רובא חאג' עלי, קלינאית תקשורת. :ערביתשפה התרגום ל

 

 לא להפצה בתשלום. Tobiidynavoxמתכנת בורדמייקר באישור עמותת אייזק ישראל וחברת  PCSהשימוש בסמלי 

https://govextra.gov.il/media/14553/general-isolation-he.pdf

